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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عبده ورسوله  ال شريك له، وأشهد أن دمحما  وحده الحمد هلل رب العالمين وأشهد ال إله إال هللا  

سبحانك ال علم لنا إال  ،صلى هللا وسلَّم و بارك على نبيِّّنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين

 :اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا يا رب العالمين وبعد، ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وإنِّّي ألسأل هللا تبارك وتعالى : المسفإنِّّي أحييكم بتحيَّة اإل

 .هل هللا وخاصتهأهل القران الكريم الذين هم أياكم من إوأن يجعلني و أن يشرح صدورنا

وكنت  ،القران الكريمالمباركة عن قواعد تدبر  وها نحن نلتقي في لقاءنا هذا في تلك الدورة

وكنت قد  ،ن نعلمها حتى نتمكن من تدبر القران الكريمأسس التدبر التي ينبغي أقد تكلمت عن 

وتعالى جعل هذا  تباركن هللا أوذكرت ، لين القلوب لتدبر القران الكريم لى وجوبإوصلت 

ما إهل التدبر وأبالمعنى فيكون من  ى ذكر هللا ويتدبر القران الكريم فيتأثرإلن يلين أما إالقلب 

 ،ه يكون قاسيا حتى ال يذكر هللاأنوقلت ب. لب قاسيا من ذكر هللا تبارك وتعالىن يكون القأ

اختالف ن إوقلت   ،ن يكون قلبه قاسيا حتى يبعده عن ذكر هللا تبارك وتعالىأيعني يريد 

كون من يمن يسمع اآلية فيتدبرها فيعمل بما فيها فؤفالقلب السليم قلب الماألصل، هي  القابلية

و عندما أيه  من كتاب هللا آقلب مريض فعندما يسمع  ألنه، ما القلب القاسيأو رةالقلوب المتدب

ُ َوْحَدهُ }كما قال هللا تعالى -ي ينفرأ -نه يشمئز إكر هللا تبارك وتعالى فيسمع ذ َوِإذَا ذُِكَر َّللاه

ْت قُلُوُب الهِذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاْْلِخَرِة ۖ َوإِذَا ذُِكَر اله  ِذيَن ِمن ُدوِنِه إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُروَن اْشَمأَزه

ن أا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص نمقلب القلوب التي علمنا هللا وعلم، يعني سبحان هللا، (سوره الزمر){)54)

صبعين أنعلم بين ن القلوب كما ن يثبت قلوبنا على طاعته ألأندعو هللا تبارك وتعالى دائما 

وال نغتر بما نحن فيه حتى يشرح ، ان يثبت قلوبنا جميعأفنحن نسال هللا . صابع الرحمنأمن 

 . لكالم هللا تبارك وتعالى وحتى يجعل قلوبنا من القلوب المتدبرة، صدورناهللا 

ن القلوب من حيث تدبر القران الكريم على أكريمة ة نيآقر ةآيهللا تبارك وتعالى بين في 

 ( :قسمين)و على أنوعين 

 .نآللقر ةمتدبرقلوب  -

 باألقفالة مغلققلوب و  -

اآلية (سوره دمحم) {( 45)أَفَََل يَتََدبهُروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها } :كما قال هللا تعالى

ن آلى تدبر القرإ هللا تبارك وتعالى يدعو العباد جميعا ،وردت في سياق الحديث عن المنافقين

عراضهم إومن ن آه التعجيب من سوء علمهم بالقراالستفهام قصد منوهذا ، ستفهامبهذا اال

 -ن ومن سوء علمهم وتدبرهم للقران آعراض المعرضين عن سماع القرإمن  -عن سماعه  

بمعنى  ،اضراب انتقاليهنا يسمونه حرف  "  مأ"   {أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها}ثم قال هللا تعالى

 .قفالهاأبل على قلوب : بل فالمعنى
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أَْم }والحظوا معي قول هللا  ؛باألقفال ةمغلقما قلوب إو ة،متدبر ما قلوب  إن القلوب اآل نذإ

 {َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها

لى إضيفت أالتي  {قفالأ} ةكلم {أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها}وقوله  ،نها بمعنى بلأقلت {م أ}

قفال صنعت ن األكأ ،بهاة قفاال خاصأحضرت أ ن تلك القلوب كأنهاأكد ؤضمير القلوب ت

من عجيب صنع  وهذا .نآليها القرإغلق تماما فال يصل حتى ت   ؛خصيصا ألجل القلوب هذه

ن القلوب على أتبين  فاآلية؛ قفالن تكون مغلقه بتلك األأن قلوبهم بلغت من قسوتها أ :هؤالء

 :نوعين

 .نآقلوب متدبره للقر 

وهللا جلت . ليها هدي القرانإلوب حتى ال يصل وغلقت تلك  الققفاال أحضرت أوقلوب  

كون عليها القلب المتدبر ن  يأالطرق والصفات التي ينبغي  خرى كريمةأيه آذكر في  ، قدرته

ِ  الهِذينَ } :ن كما قال هللا تعالىآللقر فأول ، (سوره الرعد){(42)آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

يمان متمكنا تمكنا تاما من تلك القلوب ألني قلت لكم قبل ذلك ن يكون اإلأصفه لتلك القلوب 

 : ن هذا من قواعد التدبر في القران الكريمألموا واع

 ةصل"هذا االسم الموصول تأتي بعده جمله تسمى … التي والذي و ،الذين:  االسم الموصول 

التي  ن تلك الصفةأعلى  للد  جمله الصلة التي بعده ت  و ،التعبير باالسم الموصول". الموصول

 . تاما من االسم الموصول والذي يعود عليه للموصول متمكنة تمكنا   ةوقعت صل

 تلك الجملة فيبالموصول فيكون التعبير  ةصل: آَمنُوا..  آَمنُوا الهِذينَ قوله بيعني التعبير 

هذا بخالف التعبير  بقوله  ،يمان منهم تمكنا كامالن تمكن اإلي الذيأ, ن الكريم آتدربنا في القر

الذين  }: حتى لو قابلنا مثال. ما يعطيني هذا المعنى لو قال المؤمنون :يعني"  المؤمنون"

هذا  ،ن يكون في الصالةأبكل ما ينبغي  ةتام ةكامل ةقامإ الصالة ونيقيم :يأ {يقيمون الصالة

 . لصلةهو معنى التعبير باالسم الموصول وجمله ا

عندنا هنا في جمله الصلة  أنا كم  ؛يمان من قلوبهمي الذين تمكن اإلأ{آَمنُوا الهِذينَ }فقوله 

 .{آَمنُوا}فعل ماضي 

 ع لتلك الصفةووتمكن الوق ،داللته تأكد الوقوع ،والفعل الماضي له دالله عندنا في التدبر

ومن خالل  ،الموصول ةخالل صلمكن منهم تمكنا كامال من ن االيمان تأ :يأمنوا آفالذين 

ِ  }  :ثم عطف هللا عليها  قوله ،الفعل الماضي  . {َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

 

فلو  ،ثاره التساؤالت في اآليةإ ن نعلمها وهيأينبغي ة سس التدبر قريبا قاعدأابلنا في سيق 

 نيديكم جميعا اآلأبين  الكريمة طرحت   تلك اآلية

ِ  الهِذينَ  } ماذا  {منواآ}على  ةمعطوف {نتطمئ}ن إنا  قلت أو{ آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

 تالحظون؟ هل هنالك تغاير  بين الجملتين؟

 {آَمنُوا}وهو  على فعل ماض  {َوتَْطَمئِنُّ }فعال مضارع وهو   عطف هللا
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؟ يعني لماذا لم يكن التعبير رخهو اآللى الماضي ولم يجعله ماضيا لما عطف المضارع ع

 "الذين امنوا واطمأنت قلوبهم بذكر هللا"

 .وحدوث واستمرار لى تجددإان القلوب يحتاج الن اطمئن 

بعض الساعات او الممكن في  مور يوميا  لى بعض األإتعرض ينا بن قلأ :معنىبوال  أالتجدد  

 آَمنُوافهم  ؛واالستمرار ،والحدوث ،التجددتى بالمضارع الذي يدل على أفاهلل تبارك وتعالى 

فاالطمئنان متجدد لذلك  .تنزل بهم ةو مع كل نازلأتنزل بهم   ةمع كل مصيب تَْطَمئِنُّ وقلوبهم 

ن يثبت قلوبنا على الطاعة فنحن مطالبون أن ندعو هللا سبحانه وتعالى أ كما علمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .  على طاعته ن يثبت قلوبنا جميعا  أوتعالى ب تبارك ن ندعوا هللابأ

عد خبرا عن ت   {َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم}ولذلك هل  .في كل حالة مرجو مطلوبة ةغاي االطمئنان إذن

 منوا ؟ بمعنى الذين امنوا اطمأنت قلوبهم؟آالذين 

يضا على أ ةمعطوف ألنها ةجديدة صف َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهمن  أطبعا وجود واو العطف تقتضي ب  

. نهم تطمئن قلوبهم دائما بذكر هللا تبارك تعالىأو، االيمان منهم اللذين امنوا تمكن ناذ، آَمنُوا

على ماضيا وال  عطف ماضياأن أال يلزم  !ما من حيث عطف المضارع على الماضي فنعم أ

 .ن لكل داللتهألنما ال يمنع إو! مضارعا على مضارع

 :صفتان انهأالموصول هنا ك ةصلآَمنُوا  الهِذينَ اذا 

ك  .  يمان وبين اطمئنان قلوبهم بذكر هللا تبارك وتعالىفجمعوا  بين اإل   هللا هنا ؟  ذكر ر  ما ذِّ

 :مرينأهللا هنا يحتمل 

  .وذكره بكل وسائل الذكر المعروفة ةن خشيه هللا تبارك وتعالى ومراقبن يكوأول مر األاأل 

هُ لَِذْكٌر لهَك َوإِنه } :أخرى ةيآلقران الكريم الن هللا قال في المراد هو ان يكون أويحتمل 

ْكَر َوإِنها َلهُ }وكما  قال   ن ذكراآالقر فسمى( سوره الزخرف) {)55)َوِلقَْوِمكَ  ْلنَا الذ ِ إِنها نَْحُن نَزه

 .(سوره الحجر) {)9)لََحافُِظوَن 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب  آَمنُوا الهِذينَ }وقوله تبارك وتعالى   ِۗ  أَََل بِِذْكِر َّللاه َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاه

ن ذكر هللا تبارك وتعالى هو الذي به أ: وهو ةتعطينا دالل هذه الجملة، (سوره الرعد){(42)

ن القلوب ئن ما ي طمألى إن يشير أاهلل تبارك وتعالى يريد ف  ؛تطمئن القلوب وهو الجدير بذلك

ب السليم يتذكر ويتفكر في هالك ن القلأخرى أ ةيآارك وتعالى كما بين في نما هو ذكر هللا تبإ

ِلكَ }هالك كما قال هللا تعالى إوما حدث لها من  مم السابقةحوال األأو لَِذْكَرٰى ِلَمن َكاَن  إِنه فِي ذَٰ

 .(قة سور){(73)لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السهْمَع َوُهَو َشِهيٌد 

ِلكَ } التي كانت هلكها هللا تبارك وتعالى ألى القرون التي إن يعود أما إ اسم اإلشارة: {إِنه فِي ذَٰ

ن قَْرٍن }في اآلية التي قبلها تبارك وتعالى  كما ذكر هللا  {أََشدُّ ِمْنُهم بَْطًشا َوَكْم أَْهَلْكنَا قَْبلَُهم م ِ

ِحيٍص ُهْم أََشدُّ ِمْنُهم بَْطًشا    )36(فَنَقهبُوا فِي اْلبََِلِد َهْل ِمن مه

والجزاء في  ى  كمال قدرته في البعث والحساب و ما ذكره هللا تبارك وتعالى من دالئل علأ

ِلكَ إِنه فِي } :فاهلل يقول. السابقة في السورة اآليات لَِذْكَرٰى ِلَمن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السهْمَع  ذَٰ

 {…َوُهَو َشِهيدٌ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya36.html
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 لقاه حتىأفهو  ،كامال صغاء  إصغى بسمعه أ: يأبمعنى  {لقى السمعأ} ؟لقى السمعأما معنى 

  : ستماع ثالثةمراحل السمع واال. ن يسمعهأال يسمع غير الذي يريد 

ع    -  س مِّ

 ع  م  است   -

  ت  ص  ن  أ -

  ؟ما الفرق بين تلك المراحل

شي في الشارع فسمعت نا ماأيعني ، ذني وال قلبيأعطيه أن أدون  ءسمع الشيأني أب :َسِمعَ  

ني سمعت أالمهم ، كرههاأم أحبها أ شياء أكان يسمعني أ سوآء   ،و من يفتح مذياعا  أمن يتكلم 

 . يتكلم نذني وال قلبي لمأعطي أن أدون 

عطيت أنا أف. ا تكلف وفيها تصنع وفيها بذل جهدافتعل فيه ةصيغ :استمع: المرحلة الثانية

بحث أ، مثال خرعمال اآلي بعض األن تعمل جوارحألكن ال يمنع . سمعي  وقلبي لمن يتكلم

هذا استماع فيه تكلف ... يدي تعمل في شيء معين، شرب مشروباأ وأ ةكتب كلمأ  ة،عن ورق

 .عطيت سمعي وقلبي لمن يتكلمأ ألني

تعطي  لكن هنا ،تكون للمبالغة أحيانا  للطلب وتكون أن ما إحيانا السين والتاء أومعنا دليل  

نا دليل من القران الكريم في قول هللا عندو .سمعأعطي معنى بذل الجهد لما معنى التكلف وت

َن اْلِجن ِ َيْستَِمعُوَن } :تبارك وتعالى ا َحَضُروهُ قَالُوا أَنِصتُوا ۖ َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك َنفًَرا م ِ اْلقُْرآَن فَلَمه

نِذِريَن  ا قُِضَي َولهْوا ِإلَٰى قَْوِمِهم مُّ  (.حقافاألة سور){)49)فَلَمه

ا َحَضُروهُ } فلما وصلوا محل  ؛هم استمعوا للقران وكانوا يمشون   ،يعني كانوا يمشون{فَلَمه

ن أال يمنع  نذإ. وهم سائرون في طريقهمهم كانوا يستمعون  :نذإ{ قَالُوا أَنِصتُوا} القراءة

 .عمال في جوارحيبعض األعمل أنا أستمع وأ

لجوارح كلها تستمع  وا  هةي هذه المرحلة الجوارح كلها منتبف  مرحلة أعلى، و اإلنصات

لم يذكر   {و استمعأ}ولم  يقل  مثال  {ْلقَى السهْمعَ و أَ أ} :هنا قال هللا تعالى. ةكأنها في صال

ن أنهم طرحوه ليسمع دون أ: قاء السمعإلالن معنى  ،المراحل الثالثة التي ذكرناهامرحله من 

 ةقاء السمع هو يعد من مرحلإل يعني ،دقأبلغ وأفإلقاء السمع  ،خر يسمعهآي شغله شيء 

 لماذا ؟على أنصات واإل

فلم . خرآ خر من مصدرآ ا  حرفن يسمع ألقيته بالكلية فلم تسمح له أنت قد ألقاء السمع إن ال 

  ةن تكون نسبيأنصت من الممكن أولكن استمع  ؛لقيته ألجلهأالذي  ن يسمع هذاأال إتسمح له 

سترد عليه السالم ألنك  ،منصت وجاءك من يلقي عليك السالم أنكنت حتى لو أيعني 

ن يسمع حرفا واحدا من ألقاء السمع  ال يسمح بإنما إ ،نت ستسمعهأو ناداك ولدك فأستسمعه 

 .خرآمصدر 

وال عشره  وال ربع اذا القى السمع يعني ما في نسبه وال نصف. ْلقَى السهْمَع َوُهَو َشِهيدٌ و أَ أ 

ِلكَ }  :خر فاهلل يقولآن يسمع حرفا أ ائةفي الم لَِذْكَرٰى ِلَمن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى  إِنه فِي ذَٰ
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 {السهْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 

عه ومشاهد نه ملق  سمأالمشاهدة بمعنى  ةعلى قو ةة داللشهيد صيغه مبالغ :{وهو شهيد} 

فيقولون : البشرية يام  فيما يسمونه بالتنميةتعلمون  هذه األ. يضا أببصره بل بتحديق بصره 

: لقى السمع  أيعني ! صري هنا جمع  هللا بين السمعي وبين الب ،وفالن بصري ،فالن سمعي

يعني وهو محدق ببصره  .يدوهو شه  ر؟ قال، ال خآمر بأفهل بصره منشغل   ،اهلقأبصره 

 .{وهو شهيد لقى السمعأ } :نذإ. تماما

وهو : بمعنىلى السياق إقرب ألكن هي ؛ نه شاهد على ذلكأ، نها من الشهادةأيرى  والبعض 

ِلكَ }ِإ :نذإ. مبالغة  في المشاهدة شهيد َكاَن َلهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السهْمَع َوُهَو لَِذْكَرٰى ِلَمن  نه فِي ذَٰ

  {َشِهيدٌ 

ال بد  ،التدبر ةلى مرحلإقلبه بنسان كيف يصل اإل ، وقف القلبن نكون  قد بينا ملى اآلإظن أ

ن يكون ممن يطمئن قلبه أوفي نفس الوقت ال بد    ،يمان من قلبهاإل من  ن يكون مؤمنا ومتكأ

 .بذكر هللا تبارك وتعالى

 

بمعنى مشهود ال أو شاهد : بمعنى{ شهيد}كانت  ذاإن نبين أيتطلب  {َشِهيدٌ }هو الكالم في 

نك تلقي سمعك وتلقي أ :يأ.  رين ألننا ال نفسر نحن نتدبرن ندخل في خالفات المفسأنريد 

 ةدلأو ما ذكره هللا تبارك وتعالى في أ ،السابقة لألمم ،لقرونلبصرك في هذا الذي قد حدث 

 لخ إ… 

 

ن نعلمها جميعا بحول أسس التي ينبغي وسندخل في تلك األ ،جديد مهم ساس  أن في نبدأ  اآل

 .  هللا وقوته

ن نعتني به أ نبغيي ى  معنو ةدالالت لغوي ةلكل كلم. العناية  بفهم معنى الكلمة: ساسهذا األ

اللغوية ومن فهم داللتها  ،ال بد من فهم معنى الكلمة. ن ال نخرج معنى الكلمة عن سياقهالك

 ! ننا نتدبر وال نفسرأذكركم أو، تدبر كالم هللا تبارك وتعالىن نأفي سياقها حتى نستطيع 

يمِّ  :في قول هللا تبارك وتعالى مثال جِّ لرَّ انِّ ا ط  ي  ن  الشَّ ِّ مِّ اَّللَّ ِّ وذ  ب أ ع   

بين أن أردت أني ألو : (سراءاإل ةسور) {)49)َوآتَْينَا ثَُموَد النهاقََة ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها  }

! ي ليست عمياء أي ذات بصر ة أن معنى مبصرأت دلوجخارج سياقها  { ُمْبِصَرةً }معنى 

ن معناها ني ألة يساعدملومعنى الك .هذا  خارج السياق… ليست عمياء  ة،مبصر ةفكلم

 :في سياقهاضعها أن ألكن ال بد . البعض قد فهمها هكذان يكون أومن الممكن . هكذا

 -ثمود  الن قوم ؛ةيعني واضح ةرمبص ةيآ{ آتَْينَا ثَُموَد النهاقَةَ } :يأ ةيلآل ةصف ةن مبصرأ  

َوَكانُوا  }الجبال  فكما ذكر هللا سبحانه وتعالى بعلم بالصخر و على كانوا -كما ذكرت سابقا

َوتَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا }و ( سوره الحجر){ )24)يَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا آِمنِيَن 
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ن أفهؤالء طلبوا من صالح . م بالصخرفهم على عل (سوره الشعراء) {( 959)فَاِرِهيَن 

ال يملك بشر . رن البشأن هذا مستحيل في شأوهم يعلمون ! ةيخرج لهم من تلك الصخرة  ناق

الصالة وعلى نبينا  عليه–فرب  العباد استجاب لطلب صالح  .ةناق ةصخرتلك الن يخرج من أ

المقصود بها  ةن مبصرأعلى  ليدلل ة؛يعني واضح ة ،مبصر  ةيآ  ةخرج لهم الناقأو -والسالم 

خذتها من سياقها وفسرتها بالمعنى أيعني الكلمة لو  ،{َفَظلَُموا بَِها}قوله  ةواضح آيةنها أ

 .فهمها في سياقها أن أبد  ال. ن تكونأوي فقط ما تصلح اللغ

 

لكن التفسير بالمعنى . وال أالتفسير  ةالمتدبر ال بد من  خطو: الفرق  بين المفسر والمتدبر

تحدث ثم بعد ذلك المتدبر ال ي  ،جمالي والتحليل لبعض الكلمات  التي يحتاجها في تدبرهاإل

سيفهمه من تدبره الن التدبر  بالمعنى الذي ةذا  كانت مؤثرإال إعن الخالفات بين  المفسرين 

َوآتَْيَنا ثَُموَد }: تدبر اآليةأي يعني عندما أ ،ك وتعالى في  تلك اآليةمراد هللا تبارفهم أن أهو 

ن القوم  أال إلصالح  تأييدا    ةواضح ةيآ ةرسل الناقأ ن هللاأ :يأ {النهاقَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها

ن افهمه من أن هللا تبارك وتعالى يريدني أهذا هو المعنى الذي فهمت . روهاعققد ظلموا بها ف

 .وضحها لكم بأذن هللا تباك وتعالى أن شاء هللا إقابلنا آيات وسي.  آليةا

 

ِلَك اْلِكتَاُب ََل َرْيَبۛ  فِيِهۛ  ُهًدى ل ِْلُمتهِقيَن }: عندنا مثال: إذن
ما معنى  (ةسوره البقر) {)4)ذَٰ

فمعنى . كمالهبالشك بتمامه و ن يكون هوألكنه ال يمكن ! نواع الشكأهو نوع من ... الريب ؟

ن يكون عندي دليالن ، الشك أقصد هذا الشكأ. عندي دليلين متساويين متناقضين نهأالريب 

 كيف ذلك ؟!  متساويان متناقضان

 وفي!  نبيت اآلولدك ليس في ال :قال لي ،دقوصا ةحد الناس وهو بالنسبة لي ثقأن أبمعنى  

ولدك : كل شيء قال ليوفي الثقة وفي  ،ول في الصدقنفس الوقت واحد في نفس مستوى األ

هما لكن بين.خبرني في الدليلينأدليلين متساويين في المخبر الذي ي لدينا أ! ن في البيت اآل

  .فهذا هو مفهوم الشك, تناقض 

 طيب هل هناك ،نا قلقأواحد يقول  ،في داخل القلب المرتاب دون دليل فهو توهم   الريبما أ

ما الذي ن، ذإ .بداأحدا في البيت ي قلق؟ أنت تركت أهل ، بداأيقول ... خبرك بخبر  يقلقك؟أمن 

ن في القضايا آال يستعمل هللا في القر ،نآهل القرأيا  ، انتبهواارتيابهو ...يجعلك هكذا ؟ 

َوأَنه السهاَعةَ }خر يقول هللا تعالى يعني في  الساعة وفي اليوم اآل.  الريبالإ ةكبيرالالعقدية 

َ يَْبعَُث َمن فِي اْلقُبُوِر  ن كنتم في إأيها الناس }… (سورالحج) { )3)آتِيَةٌ َله َرْيَب فِيَها َوأَنه َّللاه

ِلَك اْلِكتَاُب ََل َرْيَب ۛ}:يضا في القران الكريمأو {ريب من البعث َوِإن ُكنتُْم فِي َرْيٍب } ،{فِيهِ  ذَٰ

ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا  ا نَزه مه  .(سوره البقرة)م ِ
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، {َوإِن ُكنتُْم فِي َرْيبٍ }ن يرتابوا فيه أمر ال يستحق يعني هذا األ. الريب توهم   منهم ن أالمهم 

بدا وال في أعث البولذلك لم يستعمل هللا الشك في . مرنه توهم منهم في هذا األأالريب معناها 

 ،مرين لكنمر من األأكل  فيال في موضع واحد إالقران 

" ال شك فيه ذلك الكتاب" ألنه لو قال هللا ..ن؟آو في القرأل هللا الشك في البعث ملماذا لم يستع 

يشكون ذا كانوا إالشك دليالن متساويان متناقضان فن معنى أل. ن يشكواألكان  لهم الحق في 

 .ال الريبإلكن رب العباد ال يستعمل  ،يجعلهم يشكون ن لديهم دليال  أفمعنى ذلك في البعثِّ 

خر فهذا ريب آبطله بكالم ألكن سرعان ما  ،واحد لكنه استعمل الشك في البعث في موضع  

 ين ورد في البعث؟أالشك " ن كنتم في ريب من البعث إ"

ُۚ  َوَما يَْشعُُروَن أَيهاَن يُْبعَثُوَن قُل َله يَْعلَُم َمن فِي السهَماَواِت  }   بَِل ) 54)َواْْلَْرِض اْلغَْيَب إَِله َّللاه

ْنَها َعُموَن  ْنَها ۖ َبْل ُهم م ِ  ...( سوره النمل) {(55)ادهاَرَك ِعْلُمُهْم فِي اْْلِخَرِة ۚ بَْل ُهْم فِي َشك ٍ م ِ

دهاَرَك ِعْلُمُهْم فِي اْْلِخَرِة ۚ بَْل ُهْم فِي َشك ٍ ا لْ ب }ثم يضرب هللا عنها  ،ساليب ترقيأاسمها { بَلْ }

ْنَها َعُمونَ  ْنَهاۖ  بَْل ُهم م ِ ضرب أهنا بمراحل الترقي لكن سرعان ما ذا  ذكر هللا  الشك إ{ م ِ

 .عنه

َشك ٍ فَِإن ُكنَت فِي }: قال هللا تعالى ،يخاطب النبي ملسو هيلع هللا ىلصن وهو آن  القرأواستعمل الشك في ش 

ب َِك فَ  ا أَنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَِل الهِذيَن يَْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمن َقْبِلَك ۚ لَقَْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمن ره مه ََل تَُكوَننه م ِ

 .(يونسة سور) {( 95)ِمَن اْلُمْمتَِريَن 

وعلى سبيل  ،الدالة على التقليل{ إِن}سلوب شرط استعمل فيه أهذا ، ن كنت في شكإف 

ن أوعلى سبيل االفتراء فال ينبغي  ،المخاطب هو النبي ملسو هيلع هللا ىلصفألن  {فَِإن ُكنَت فِي َشك ٍ }االفتراء

الن هل الريب يتطرق " ليك إنزلنا أن كنت في ريب مما إف" فيقول هللا له ! خاطب بالريبي

 الفتراضوهذا جاء على سبيل ا ،الشكال يتطرق لكن ربما يعني ؟ لى قلب النبي ملسو هيلع هللا ىلصإ

 . ضوكان ذلك على سبيل االفترا ،الشكفقد خاطبه هللا ب ،الن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو المخاطب :نذإ 

ِلَك اْلِكتَاُب ََل َرْيَب ۛ فِيهِ }تعالى  في قول هللا  .ن في ذاتهآتثبت كمال القر {ال ريب فيه}.{ذَٰ

 ؟ {ُهًدى ل ِْلُمتهِقينَ }ما فائدة قول هللا تعالى  نذإ 

ْلُمتهِقينَ }  وكماله في  ،في ذاته ءعندنا كمال الشي، ن في االنتفاع بهآتثبت كمال القر{ ُهًدى ل ِ

ِ الهِذي أَنَزَل َعلَٰى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَل }معنى هو نفس  ،صالح االنتفاع به لههُ اْلَحْمُد ّلِِله

اِلَحاِت أَنه ( 9)ِعَوًجا ۜ  َر اْلُمْؤِمنِيَن الهِذيَن يَْعَملُوَن الصه ن لهُدْنهُ َويُبَش ِ قَي ًِما ل ِيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا م ِ

تثبت كمال القران في ذاته  {َولَْم يَْجعَل لههُ ِعَوًجا}. …(الكهفة سور) {( 4)لَُهْم أَْجًرا َحَسنًا 

 . نآتثبت كمال االنتفاع بالقر {قَي ًِما}و

؟ الن المعروف عند ذاته  ثبات كمال القران فيإن بعد آاع بالقرلماذا  يثبت هللا كمال االنتف
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 هل كل كامل في! ن يكون كامال في االنتفاع بهأرة ليس بالضرون الكامل في ذاته أالناس 

في هاتين الجملتين هذا كد أفاهلل تبارك وتعالى  ال ال يكون؟ كذاته يكون كامال في االنتفاع به

ْلُمتهِقينَ } ن *َولَْم يَْجعَل لههُ ِعَوًجا }وفي قوله  {ََل َرْيَب ۛ فِيِه ۛ ُهًدى ل ِ قَي ًِما ل ِيُنِذَر بَأًْسا َشِديًدا م ِ

 .ن نعلم معنى الكلمة لكن في سياقهاأعندنا ال بد  نذإ {لهُدْنهُ 

َونَْعَمٍة  }وردت في موضعين اثنين في القران الكريم   (  فتح النون) ةمَ نَعْ يعني مثال كلمه 

ْلُهْم قَِليًَل  }و( سورالدخان) { (27)َكانُوا فِيَها فَاِكِهينَ  بِيَن أُوِلي النهْعَمِة َوَمه ِ  َوذَْرنِي َواْلُمَكذ ِ

-ا ممن سياقه تينكلمالخذنا ألو (  بكسر النون)كانت  ةعموكل نِّ . …(سور المزمل) {(99)

 .-ن نخرج الكلمتين من السياقأنريد 

ل   ةم  ع  ون . ةالذي يسمى اسم هيئ ل ةفي اللغة تكون على وزن فِّع   ةنعم ةفكلم  الذي  ةعلى وزن ف ع 

.  قها ونتدبرن ع م  بالفتح الذي تدل على اسم المرة في سيا ةفتعالوا نضع كلم. ةيدل على اسم المرَّ 

َكْم تََرُكوا ِمن َجنهاٍت } :ول في سوره الدخان قال هللا تعالى عن فرعونفي الموضع األ

( سور الدخان) {( 27( َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهينَ  (45)َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِريٍم  )25( َوُعيُونٍ 

الدنيا مهما  كانت سريعة في نظركم فهي  ةعملى نِّ إن هللا تبارك وتعالى  يشير أتدبر أنا أف

مثل )  ةواحد ةي الذي حدث الفعل مرر، اسم المرة أزوال  فهي كاسم المرة الذي يمسريعة ال

 .(ةي سجده واحدأوانتهت وسجدت سجدة   سريعة  ةكلأي أكله  أكلت أ: 

مهما  ةألنها زائل ،سريعة الزوال ألنها...لماذا ؟.  الدنيا  هي بالفتح  ةن ن عمإشارة أفهنا  

فرعون ومع ذلك  سماها ن لديه كما كان لدى حد في الدنيا اآلأهل هناك . طالت ومهما كثرت

بِيَن أُوِلي النهْعَمةِ  }: يضاأو.  هللا ن عمه سريعة  فتح النون ألنهابر عنها عبَّ  {َوذَْرنِي َواْلُمَكذ ِ

نَساَن ِمنها َرْحَمةً ثُمه نََزْعَناَها ِمْنهُ َولَِئْن } :يضا ورب العباد يتحدث عن هذاأو. الزوال أَذَْقنَا اإْلِ

اَء َمسهتْهُ َليَقُولَنه ذََهَب السهي ِئَاُت َعن ِيۚ  إِنههُ ) 9)إِنههُ لَيَئُوٌس َكفُوٌر  َوَلئِْن أَذَْقنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضره

يضا سريعة الزوال وسياق أفهي  ةلن عماء  هي جمع م  ن ع  (  سور هود) {  (10)لَفَِرٌح فَُخور

ل ما تدإفهي . نساناسم  لما يتنعم به اإل  ،اسم الهيئة( بالكسر) عمةيؤكد هذا لكن النِّّ اآليات 

نسان في ن تدل على النعمة التي تنتظر اإلأو أمن في الدنيا ؤعلى النعمة التي يتمتع بها الم

ضعها  في أن أال بد   ةكل كلم نذإ. الى لمقيم الذي ذكره تبارك وتعخرة وهو النعيم  ااآل

 .ن اجعلها في سياقهاأوال بد  ،سياقها

هو في قول هللا و: حد الزمالء سألني سؤاالة، وأكنا باألمس في مناسب ،حتى  بالمناسبة

ِحيمٌ }سبحانه وتعالى  َ لَغَفُوٌر ره ِ ََل تُْحُصوَهاۗ  إِنه َّللاه ( سور النحل ) {)92) {َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمَة َّللاه

ن التي بإ {َوِإن تَعُدُّوا} :؟ الن هللا قالحصاء هو المنفياإل أن مأهو المنفي؟  دّ فهو يقول هل ع  

 .تدل على التقليل

يا : قول لكمأفمثال  ،حصاءيكون العد بمعنى اإلن أما إو ،ن يكون بعد النعمأما إلعد ا  :فقلت 

لكن  ةخمس ةربعأن تعدد واحد اثنين ثالثة أستطيع ت ،تعددنت ستبدأ أف. عم هللا عليكنِّ  د  فالن عدِّّ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya27.html
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ن تذكر أبمعنى  ن تعددأنت تستطيع أيعني . ن تحصيهاأن تحصيها؟ ال تستطيع أهل تستطيع 

يعني كل واحد . العد بمعنى العدد ،ن تحصيهاأعم  لكن ال تستطيع النّ عداد التي لديك من األ

لى إنت وصلت أهل  :عم لكن في النهاية سنقول لهن يعدد ما لديه من نِّ أن اآلفينا يستطيع 

ن تعدوا ال أردتم أن إ نذإ. …!  ، ما توصلتال فيقول؟  حصائهاإاء النعم التي لديك وقصستإ

 . ن تحصواأوا تستطيع

 ةن كلمأنعم هناك من يقول ! )حصاءوالمفردة ال تتناسب مع العد واإل ةهنا مفرد ةعمنِّ  ةكلم

وهناك من " الجان"فهو بمعنى . الجنس يتضمن جنس  النِّعم كلهاسم اسم جنس  وا" نِّعمة  "

ة في الواحد ن النعمةأن يخبرنا أالن هللا تبارك وتعالى يريد  درافرادها مإ ةنِّعم ةيقول كلم

ن تعددها لن تستطيع أردت ألو  ؛عم متعددةتشتمل على نِّ صل مفهومكم وفي فهمكم هي في األ

ردت أن إنما إو… ال ..  ؟ن نعدد نعمه عليناأ ال يريد منا ن هللاإعلى هذا ف يعني(. هاءحصاإ

 ةخذنا لقمألو : مثال. ن نحصيهاأالواحدة ال نستطيع  في النعمة ةلتعدد النعم التي هي داخ

 ،ت النارلينا كانت قطع عجين ودخلإن تصل أقبل كلها أالتي ن الخبز ةكلها لقمأز التي نالخب

م أ ةتؤكل؟  هذه نعم ةلبن ةلى قطعإويل قطعه العجين المنفرة تح ةعطى النار خاصيأمن الذي 

نَْحُن َجعَْلنَاَها تَْذِكَرةً َوَمتَاًعا  (34)أَأَنتُْم أَنَشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن اْلُمنِشئُوَن }…ال ؟ 

نزل الماء من أمن الذي  ،العجين كانت دقيقا وماءا ةقطع( سوره الواقعة){ (73)ل ِْلُمْقِوينَ 

.. لى عجين متماسك ؟  إتحويل الدقيق المتناثر  يةعطى الماء خاصأالمزن؟  ومن الذي 

نه هللا إبتلك الطريقة؟   ةمتماسك ةله قطعيجعمن الذي جعل الماء ؟ ما كان متناثرأ ،الدقيق

نسان لهم اإلأمن  الذي  ،و حبه ب رأقمح  ةن يكون دقيق كان حبأالدقيق قبل .تبارك وتعالى 

 نسان بفرز الدقيق منلهم اإلأالذي  و الب ر؟  من؟ ومنأنع المكينة التي طحنت هذا القمح بص

… ن تكون ماذا كانت ؟  أوقبل … ماذا كانت؟  ن تكونأومن ؟  وقبل … النخالة ؟ ومن ؟ 

المنديل الورقي  ،باله منهقد ال يأخذ البعض   ،خرآبل  اضرب لكم مثال  ،نعم متعددة يعني

 ،خذهخرى ليأأ ةيمد يده مرما عضنا لو  وقع من يديه يعني ب ،بسط النعمأظن هذا من أ ،هذا

ي نِّعمة  أ… ن يكون ؟  أوماذا كان قبل   ؟ماذا كان!  ن وصلكِّ ألى إلى هذا المنديل إانظري 

 !  ةحتى عندما تأكلها نعم ،صل نِّعم  متعددةهي في األ ةنها نعمإوتقول عنها  ة،نت تظنها نعمأ

ن أه هللا في فمنا حتى نستطيع الماء الذي يجعل ةالتذوق ؟ هل تعلمون نعم ةتعلمون نعمهل 

وهو !  خي قد ابتاله هللا بمرض عجيبأن أقال لي  ةذات مرقال لي ؟  بعض الناس كل أن

ضعها  في فيه حتى في ةمبلل ةن نأتي  له بقماشأال إطباء من عالج ولم يجد األ.  جفاف الفم

؟ وهو يمضغ من منكم  تذكر نعمه هللا عليه. لن يأكأن يتكلم  وحتى يستطيع أيستطيع  

من . …! وشماال لساننا يقلب اللقمة يمينا    ،حتى ونحن نمضغ الطعام ،ما شاء هللاوالطعام؟ 

 !! ضراس ؟ من سنان واأليبتعد عن الوقوع تحت الطواحن واألن أالذي يلهم لسانك 

هللا   ةذا تناسيت ذات مرإولذلك  !! ضراسك أتحت  وال يقعلسانك يقلب الطعام ن أ ةنعم

حتى تتذكر سنانك حتى تتذكر نعمه هللا عليك أفيجعل لسانك يقع تحت . الى يذكركسبحانه وتع
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ن تعددها ال أردت أفلو  ،تبارك وتعالىغارق في نعم هللا نك نعمة هللا عليك وحتى تتذكر أ

 .واللعاب شياء لسانك قل األأ! ن تحصيهاأتستطيع 

فسبحان هللا  ،ن تتذوق هذا الطعامأ. من هللا تبارك وتعالى ةالتذوق نفسه نعم ،وتذوق الطعام

لى الرئتين ومجرى إى يذهب مجر: ن تبتلعه هناك مجريانأحتى الطعام بعد   ،رب العالمين

 ؟خطأتأن يذهب في طريقه ؟  وماذا لو أم من الذي يلهم الطعا… لى المعدةإيذهب 

فيك ن يمر الطعام من أن بعد أهل تعلم ب، كبر من هذاأبل هناك ما هو  . حان هللا  نعم سب

تحلل )نت ال تتحمل رائحته ألى المعدة إن يصل أخرى قبل أ ةوينزل في البلعوم ولو رجع مر

ذا إف السعادة  ةكنت تتذوق منذ لحظه وكنت في غاي نتأ. ال نتحمل رائحته ( !   لحمضياتوا

 .نت ال تتحملهأبه لو عاد 

ويهال  ةضيق ةنها حفرأفها على ن الكل  يعّرِّ أال إفما وجدت "المقبرة"عن معنى  ولذلك بحثت 

يضع  المتوفى ليإحب الناس وأ ورأيت الناس وهم يدفنون!  التراب على من يدفن فيها

ن أسباب لماذا يحكمون الغلق؟ من األ. نه سيخرجأوك ة،ويدمدم التراب بقو ة،التراب بقو

ي اقرب الناس أقرب الناس ال يتحمل رائحتي  أ!  حدأذا تحللت ال يتحملها إنسان اإل ةرائح

 ! لي لن يتحمل رائحتي 

 : لى إنعود 

ِ ََل تُْحُصوَها} النعم التي هي نما نعد إو ؛ن نعد النعمأليس المراد بالنعمة { َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمَة َّللاه

 . الواحدة في داخل النعمة

ن ُكل ِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ } ْطَمئِنهةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغًدا م ِ ُ َمثًََل قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً مُّ ِ َوَضَرَب َّللاه أَْنعُِم َّللاه

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن  { بِأَْنعُمِ }ف …( سوره النحل) {)994)فَأَذَاقََها َّللاه

ألنه كان . {نعمهشاكرا أل }: قال هللاة، نه أمأمن صفات خليل الرحمن ب ةيضا صفأكانت 

المعروفة بين  خليل الرحمن كان ال يشكر هللا على النعم الكثيرة. قل النعمأيشكر هللا على 

.  فسبحان هللا رب العالمين نعمة قل النعم  التي ال يراها الناسأكان يشكره على  بلال الناس 

هللا تبارك  لى جانب نعمإعليها بأنعم وهي جمع قلة   نعمأ ن  هللاأل ،هنا فكفرت بأنعم هللا ماأ

ن هذه القرية كفرت بنعم هللا ألنها لم أ: على عباده فقال هللا تعالى نعم هللا بهاأوتعالى التي 

 .تودي  تلك النعمة فكان الجزاء وكان العقاب

 

خالص في القول والفعل والعمل  ياكم  التوفيق واإلأن يرزقني وأل هللا تبارك وتعالى أاس

ذن هللا حتى نتكلم باآليتين الواردتين  إب القادمة وقد نبدأ بهذا المحاضرة. ذن هللا نتوقف هناإوب

ِحيمٌ } َ لَغَفُوٌر ره ِ ََل تُْحُصوَها ۗ إِنه َّللاه ونكمل  {وإن اَلنسان لظلوم كفار{ }َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاه

 .علم ألكالم عن جمع  القلة هنا  وهللا ا
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 م التفسير؟أيهما قبل التدبر أ: سؤال

بعض مع بيان معاني جمالي بمعنى التفسير اإل  ،بر ال بد له من تفسير من البدايةالتد

يني تدبرا جديدا ذا كان القول يعطإال إقوال المفسرين أتعمق في أالمفردات في سياقها لكن ال 

 .الكريمة يعرف مراد هللا  منه في تلك اآلية نأالمتدبر يريد 

ِحيمٌ }: ففي َ َلغَفُوٌر ره ِ ََل تُْحُصوَهاۗ  إِنه َّللاه ن أماذا يريد هللا مني  ،مثال {َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمَة َّللاه

عددها  ال أن  أردت أعم هللا الكثيرة على العباد  لو ن نأعلم  أن أيريد مني ... علمه هنا ؟أ

 . حصائهاإستطيع أ

عم من أالتدبر . ها التي في داخل النعمةالمراد من ةو نعمأجنس اسم  ةبصرف النظر عن نعم

التفسير هناك أقوال للمفسرين مبنية على أقوال السلف هذا  لكن. له ةمقدم التفسير هو. تفسيرال

ا  ذهب قوال المفسرين وفيمأتعمق  في أن أنا كمتدبر  ليس بالضرورة أ شيء ال بد منه، لكن

شيئا فشيئا حتى  نستفيد   ،بين لكم بوضوحأذن هللا سإما زلنا في البدايات بو ،ليه المفسرونإ

لقول والفعل والعمل خالص  في اياكم اإلإن  يرزقني وأسأل هللا أ وبحول هللا وقوته ذن هللاإب

دمحم   نابيلكالم هللا تبارك وتعالى وصلى هللا وبارك على ن ياكم  من المتدبرين إن يجعلني وأو

 والحمد هلل رب  العالمين . جمعينأله وصحبه وسلم آوعلى 

 

 ؟ فضل كتاب في التفسيرأما : الؤس

  هللا  ةرحمعيه ي تفسير الشيخ السعدي ف أن يقرأ بالنسبة للمتدبر المعتبرةمن الكتب

 . ن يعطيك المعنى المراد باإلجمالأتدبر ألنه يريد وفيه  ةوفيه دقجمالي إتفسير ، والأ

 

  ل واحد على حسب  مستواه في ك. تفسير جيد لى تفسير ابن كثيرإالمدرس يحتاج

نه أمع )ر كبر التفاسيأياه إنه قد يعطيك معلومة قد ال تعطيك ولكهو مبسط . الفهم

 .وكل حسب مستواه (.مبسط 

 

  معاني…  ةيعطي معاني جميل :نآظالل القرالسيد شيخ قطب هو ليس مفسر قال في 

 .تفاسيرلكنه ال يعد من ال ةاعياجتم اودروس ةاجتماعي عامة ومعاني

 حاديث ممتازةأحاديث التي وردت فيه هي حتى  األ يعتبر هو المنقى  ابن كثير   .

 .  ينصح الشيخ بقراءة التفاسير المختصرة
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  دب لى األإو ،لى اللغةإميله  انتبه ابن عاشور ولكن ةيعطي دالالت طيب: ابن عاشور

 األدب هلأكالم  علىن آيقيس القرقد نه أبمعنى  ،قوى قليالأوكالم الجاهلية اهلي الج

وقت يقول لكم هذا للتفنن وهذا وفي نفس الذلك،  ىوطبعا نحن ال نرض، الجاهليةفي 

 . ليس مجيد في كل حاالته. …سلوب للتنوع وهذا األ

 

وال  تنسوني من  ،ياكم  التوفيق  والخير والسدادإن يرزقني وأسأل هللا تبارك  وتعالى أ

والحمد هلل ن يجمعأوسلم له وصحبه آوسلم وبارك على نبيه دمحم  وعلى وصلى هللا   ،دعائكم

 .رب العلمين والسالم عليكم ورحمه هللا تبارك وتعالى

 


